ROMANIA
JUDETUL CLUJ

COMLINA CITCAU
CONSILruL LOCAL
HOTARAREA NR.12

DIN 13.04.2017.
Privind aprobarea solicitarii unei prelungirii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanlie
pentru restituirea avansului in valoare de 4.345.000 lei de la FNGCIMM SA IFN pentru
finantarea obiectivelor derulate prin FEADR - masura 322,in conformitate cu Legea 21512001
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere

-

Expunerea de motive prezentata de primarul comunei Cilcau, inregistrata sub nr.2078

din3.04.2017;
Raportul compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului
comunei Cilcau, inregistrat sub nr .2077din data de 3.04.2017 privind necesitatea
scrisorii de garanlie pentru
aprobarii solicitarii prelungirii perioadei de valabilitate
restituirea avansului in valoare de 4.345.000 lei de la FNGCIMM SA IFN pentru

a

-

-

finantarea obiectivelor derulate prin FEADR

- masura 322
Consiliului Local CITCAU nr. 46 din 31.10.2014 privind

aprobarea
Hotararea
investitiilor pe Masura 322.
Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 mastxa322
Prevederile art 4 si 5 din HGR nr 126212009 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a OUG nr 7912009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea
absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala mastxa322.;
Vazand avizele favorabile date de catre Comisia pentru activitati economic -financiare si
Comisia Juridica si de Disciplina;
In temeiul art.36 alin (4) lit b si ale art. 45 alin (2) lit b) din Legea 21512001 a
administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al Comunei Citcau, judetul Cluj cu unanimitate de voturi

HOTARASTE:

garantie pentru
solicitarea prelungirii perioadei de valabilitate a scrisorii de
si plata comisionului
restituirea avansului in valoare de 4.345.000 lei de la FNGCIMM SA-IFN
aferent acestei scrisori, in valoare de 10.862,50 lei pentru finantarea obiectivelor derulate prin
FEADR- masura 322, pentru proiectul: "CREARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA
FIZICA DE BAZA SI SERVICII DE BAZA PENTRU POPULATIA RURALA IN COMLINA

Art. 1 Se aproba

cilcAU, ruDETUL CLUJ", pana la data de 30.11.2017.
Art. 2. Primarul comunei Cifc[u si biroul financiar contabil din aparatul de specialitate al
primarului comunei Cilc6u, jud. Cluj vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului - judetul Cluj;
Agentiei pentru Finan.tarea Investitiilor Rurale;
Pentru afisare;

La dosar;

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza,

Nume si prenume,

Secretar,

MURESAN

M^R\U4

Nume si prenume si semn6tura

CONSILIUI TOCAL : 11 consilieri

AU FOST PREZENTT :

ll

consilieri

AU VOTAT PENTRU :

ll

consilieri

IMPOTRIVA: ABTINERI : -

